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Die Hotelsammlung der Fa. „TED“ ist geschaffen, um nicht 
nur Ihren Gästen ausgezeichneten Komfort und ruhigen 
Schlaf zu sichern, sondern auch zur Langlebigkeit und 
leichten Wartung durch spezielle verstärkte Produkte 
beizutragen. Eine mannigfaltige Palette, unterteilt in 
verschiedenen Kategorien, entspricht den Bedürfnissen 
unterschiedlicher nach Klasse Hotels und gewährt alles 
Notwendige für die gesamte Einrichtung der Schlafecke.

Einleitung Bevezetés
TED Szállodai kollekció olyan szándékkal jött létre, hogy 
nemcsak kiváló kényelmet és pihentető avást biztosítson 
az Önök vendégeinek, hanem  tartósságot és könnyű 
karbantartást speciálisan kidolgozott termékek révén. 
Diverzifikált portfolió, kidolgozva különböző kategóriákban, 
különböző osztályú szállodai szolgáltatások igényeit 
elegíthet ki és mindent biztosíthat, ami szúkséges a 
hálószobák teljes berendezésére.

TED–BED EAD uses 
certified materials and 
innovative technologies

TED–BED EAD mattresses are 
tested for harmful substances 
according to Oeko –  
Tex Standard 100

TED–BED EAD uses 
certified materials and 
innovative technologies
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Pure sense of being

• Standard Line
• Comfort Line
• Premium Line

Grundlagen 
und Matratzen

Ágykeretek 
és matracok
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b-Springs Orthopedic Technology

Standard Line

Die Hotellinie „Standard“  bietet praktische Produkte an, speziell ausgelegt einen guten Komfort und 
Wartung zu gewähren, und gleichzeitig auch außerordentlich belastbar und stabil zu sein.

A szállodai kollekció Standard Line sok praktikus terméket ajánl, speciálisan szerkesztetve jó 
kényelem és megtámasztás nyújtására, és egyben rendkívül tartós és stabil.

b-Springs Orthopedic
Technology

Air Flex Technology



Klassische Vision
Harte Grundlage  

b-Springs Orthopedic Technology
Matratze Awa

Air Flex Technology
Topper Adeona
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Pure sense of being

Eine praktische Grundlage, die festgestellte 
Stütze für jede Art Matratze sichert. Belastbare 
Konstruktion mit klassischem Design, hergestellt 
aus hochwertigem Holz. Tapeziert mit 
Matratzenstoff oder mit Damast. 

Praktikus ágykeret, amely bármely típusú 
matracnak rögzített támaszt biztosít. Tartós 
szerkezet kiváló minőségű faanyagból, klasszikus 
formatervezéssel. Matracra való szövettel van 
kárpitozva.

Höhe ohne Füße: ≈ 19 (± 1) cm
Magasság: ≈ 19 (± 1) cm

Klassisches Modell mit orthopädischem Bonnell – 
System und Polyurethanschichten, die eine stabile, 
orthopädische Stütze, sogar bei einem größeren 
Druck als das Körpergewicht gewährleistet. Eine 
Matratze mit ausgezeichnetem Verhältnis Preis 
und Komfort, die der Zeit widersteht.

Klasszikus modell ortopéd bonell rendszerrel és 
poliuretán rétegekkel, amely stabil, ortopédiai 
megtámasztást biztosít, még a testsúlynál 
nagyobb nyomásnál. Matrac az ár-kényelem kiválo 
arányával, amely időálló. 

Höhe: ≈ 19 (± 1) cm
Magasság: ≈ 19 (± 1) cm

Top-Matratze mit leichtem „atmenden“ Kern, der 
nicht nur schützt, sondern auch den Komfort der 
Matratze verbessert. Erleichtert die Wartung und 
den Austausch der Bettwäsche.

Fedőmatrac könnyű “lélegző” maggal, amely 
nemcsak védi a matracot, de a kényelmét is javítja. 
A fenntartását és az ágynemű kicserelését könnyíti 
meg.

Höhe: ≈ 5 (± 1) cm
Magasság láb nélkül: ≈ 5 (± 1) cm
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b-Springs Orthopedic + i-Springs Super Comfort Technology

Comfort Line
Kombination aus hochwertigen, aufmerksam erkorenen Stoffen, bieten die Produkte der Linie 
Comfort eine orthopädische Unterstützung des Körpers und ausgezeichnete Bedingungen zur 
Entspannung und guten Schlaf an.

Kiváló minőségű, gondosan kiválasztott anyagok kombinációjával a Comfort Line kollekció termékei 
ortopédiai megtámasztást nyújtanak a testnek, úgymint kiválo feltételeket lazításra és jó alvásra. 

b-Springs Orthopedic
Technology

i-Springs Super
Comfort

Air Flex Technology



b-Springs Orthopedic Technology
 Boxspringunterfedurung

i-Springs Super Comfort
Matratze Favourite NOVA

Air Flex Technology
Top AirFlex

DE

DE

DE

HU

HU

HU

fenyobutor.hu

Boxspringunterfedurung mit Bonnell-System, 
das eine orthopädische Position des Körpers 
gewährleistet. Die Stütze ist dynamisch, ohne 
Spannung und Druck. Elegantes Design mit 
hochwertigem Damast, mit reicher Auswahl von 
Farben und Design.

Ágykeret bonell rendszerrel, amely a test ortopédiai 
fekvését biztosítja.  Dinamikus, feszültség és 
nyomás nélküli ágykeret. A formatervezés elegáns, 
kiváló minőségű damasztok.

Höhe ohne Füße: ≈ 23 (± 1) cm
Magasság láb nélkül: ≈ 23 (± 1) cm

Matratze mit präziser Unterstützung, mit 500 
Stützpunkten auf Quadratmeter, die auf jede 
Bewegung des Körpers reagieren, ohne sie den 
Nachbarpunkten weiter zu übergeben. Spezielle 
Schicht Memory Schaum im Streifen verleiht 
einen zusätzlichen Komfort und Weichheit.  

Matrac - adaptív és precíz támasz, 500 
támaszponttal négyzetméterenként, amely 
bármely testmozgásra reagál anélkül, hogy 
szomszédpontokra  közvetítsen. A bélésben levő 
memória habszivacs speciális rétege nagyobb 
kényelmet és puhaságot biztosít.  

Höhe: ≈ 20 (± 1) cm
Magasság: ≈ 20 (± 1) cm

Top- Matratze mit leicht „atmendem“ Kern, der 
nicht nur schützt, sondern auch den Komfort der 
Matratze verbessert. Erleichtert die Wartung und 
den Austausch der Bettwäsche.

Fedőmatrac könnyű  “lélegző” maggal és 
cserélhető huzattal, amely nemcsak védi, de 
javítja a matrac kényelmét is. Karbantartását és az 
ágynemű cseréjét segíti elő.   

Höhe: ≈ 6 (± 1) cm
Magasság: ≈ (± 1) 6 cm

Pure sense of being
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i-Springs Super Comfort + i-Springs Super Comfort Technology

Premium Line
Premium Line stellt zur Verfügung ausgewählte Produkte aus der höchsten Klasse, die das 
Gefühl für einmalige Bequemlichkeit und Ruhe im Laufe des Schlafes hervorrufen. Die innovative 
Technologie  „i-Springs Super Comfort“ sichert eine außerordentlich präzise und komfortable 
Stütze, ohne Gefühl für Druck und Spannung. Das stilistische Design ist leicht mit unterschiedlichen 
Interieuren in Einklang zu bringen und verleiht eine Luxusvollendung jedes Raums.

Premium Line kollekció a legmagasabb osztályú, speciálisan kiválasztott termékeket ajánli, amelyek 
páratlan kényelem és nyugalom érzését hoznak létre az alvás közben. Az i-Springs Super Comfort 
innovatív technológia rendkívül precíz és kényelmes megtámasztást biztosít, nyomás és feszültség 
érzete nélkül. Az elegáns formatervezés könnyedén összeegyeztethető különböző belső térekkel és 
luxusos vonalat ad hozzá minden helyiséghez.

Memo Sense 
Technology

i-Springs Super
Comfort

Air Flex Technology



i-Springs Super Comfort Technology
Boxspringunterfedurung i-Springs Super Comfort

i-Springs Super Comfort Technology
Matratze Prestige

Memo Sence Technology
Topper Memo Sense
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Thermosensible Memory Schaum im Kern passt 
sich der Körperkontur an und gewährleistet einen 
Schlaf ohne Spannung und Abdrücken. Ein Bezug 
mit Reißverschluss aus hochwertigen Textilien 
ermöglicht leichte Wartung und Hygiene.

Magas osztályú fedőmatrac, amely luxusos 
vonalat ad hozzá minden ágyhoz. Hőmérséklet-
érzékeny memória habszivacs a magban 
alkalmazkodik a test alakjához és feszültség és 
nyomás nélküli alvást biztosít. Kiváló minőségű 
szövetből való cipzárás huzat lehetővé teszi a 
könnyű karbantartást és higiéniát.

Höhe: ≈ 7 (± 1) cm
Magasság láb nélkül: ≈ 7 (± 1) cm

Einen außerordentlichen Komfort und präzise 
Stützen werden durch speziell ausgewählte 
qualitative Stoffe gesichert. Ein Kern aus 
Multipocket mit 500 unabhängigen Punkten auf 
Quadratmeter, die auf jede Bewegung des Körpers 
reagieren, ohne sie den Nachbarpunkten weiter zu 
übergeben. Schichten Polyurethan- und Memory 
Schaum unterstützen  delikat den Körper, das 
Gefühl für Weichheit und Flexibilität hervorrufend.

Rendkívüli kényelmet és precíz támaszt biztosítanak 
a speciálisan kiválasztott, kiváló minőségű 
anyagok. Multipocket típusú mag  500 egymástól 
független támaszponttal négyzetméterenként, 
amely bármely testmozgásra reagál anélkül, hogy 
szomszédpontokra  közvetítsen. A poliuretán 
és a memória habszivacs rétege finoman 
megtámasztja a testet, létrehozva a puhaság és 
rugalmasság érzetét.  

Höhe: ≈ 30 (± 1) cm
Magasság láb nélkül: ≈ 30 (± 1) cm

Boxspringunterfedurung mit Federsystem pocket, 
das spürbar den Komfort der Matratze verbessert 
und das Bett in wahrem Luxus verwandelt. Die 
unabhängigen winzigen Federn passen sich den 
Körperbewegungen an, wobei sie eine natürliche 
Position des Körpers sichern und die Spannung im 
Laufe des Schlafes eliminieren.

Magas osztályú ágykeret pocket típusú rugós 
szerkezettel, amely a matrac kényelmét érezhetően 
javítja és az ágyból valódi luxussá tesz. Az 
egymástól független rugócskák alkalmazkodnak 
a testmozgásokhoz,  biztosítva a test természetes 
fekvését és megszüntetik a feszültséget alvás 
közben.

Höhe ohne Füße: ≈ 23 (± 1) cm
Magasság láb nélkül: ≈ 23 (± 1) cm



610 Comfort TechnoTM system
Grundlage Hotel 610

Klassische Vision 
Harte Grundlage - Hoch  

Skandinavische Vision
Harte Grundlage  
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Komfortable Grundlage mit eingebautem 
Lamellen-Rahmen. Sichert eine flexible Stütze 
dank den Lamellen, die gleichmäßig das Gewicht 
des Körpers verteilen und nennenswert das 
Gefühl für Komfort der Matratze verbessern. 
Luxuspolsterung mit Damast nach Auswahl.

Kényelmes ágykeret beépített lamellás 
szerkezettel. Rugalmas támaszt biztosít a lamellák 
köszönhetően, amelyek a test súlyát egyenletesen 
elosztják és a matrac kényelmét jelentősen javítják.  
Elegáns formatervezéssel és luxusos damaszt 
kárpittal a választás szerint.

Höhe ohne Füße: ≈  20 (± 1) cm
Magasság láb nélkül: ≈ 20 (± 1) cm

Eine praktische Grundlage, die festgestellte 
Stütze für jede Art Matratze sichert. Belastbare 
Konstruktion mit skandinavischem Design, 
hergestellt aus Hochwertigem Holz. Tapeziert mit 
Damast nach Auswahl.

Praktikus ágykeret, amely bármely típusú 
matracnak rögzített támaszt biztosít. Tartós 
szerkezet kiváló minőségű faanyagból. Skandináv 
megjelenés.         

Höhe ohne Füße: ≈ 19 (± 1) cm
Magasság láb nélkül: ≈ 19 (± 1) cm

Eine praktische Grundlage, die festgestellte 
Stütze für jede Art Matratze sichert. Die größere 
Höhe verleiht einen zusätzlichen Komfort beim 
Setzen und Aufstehen von dem Bett. Tapeziert mit 
Matratzenstoff oder mit Damast. 

Praktikus ágykeret, amely bármely típusú 
matracnak rögzített támaszt biztosít. A nagyobb 
magasság nagyobb kényelmet ad hozzá leülésnél 
és felállásnál az ágyból.  
Klasszikus vagy  Skandináv megjelenés.

Höhe ohne Füße: ≈ 25 (± 1) cm
Magasság láb nélkül: ≈ 25 (± 1) cm

Grundlage Optionen



Modern Design
Grundlage Hotel Comfort

fenyobutor.hu

Niedrige Grundlage mit moderner Vision,
die eine fixierte Stütze für jede Art Matratze 
gewährt. Belastbare Konstruktion, hergestellt aus 
hochwertigem Holz. Tapeziert mit Damast nach 
Auswahl.

Alacsony  ágykeret  modern megjelenessel,
amely bármely típusú matracnak rögzített támaszt 
biztosít. Tartós szerkezet, kiváló minőségű 
faanyagból való. Damaszt kárpittal a választás 
szerint.

Höhe ohne Füße: ≈ 13 (± 1) cm
Magasság láb nélkül: ≈ 13 (± 1) cm

Pure sense of being
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Set Premium 11 cm 
Rollenfüße Holz  10801282
Holz Füße 10800048

Gepolsterte Nachttische

Kopfteile

Bettfüße

Konfigurationen

Set Standard 5 cm
Rollenfüße Metall  10800587
Kunststoff Füße  10800087

Set Comfort 12 cm
Rollenfüße Metall 10800077
Metall Füße  10800081

Höhe (cm)
Magasság (cm)
110 or 120 cm

Breite mit (cm) überstand
Szélesség (cm)
100/ 110/ 140/ 160/ 
180/ 200/ 220

Größe: Länge 40 cm
Breite 40 cm
Höhe ohne Füße 50 cm

Option: Füße/Holzbase
Metall/ Holz Griffe

Oslo

≈ 10 cm
Dicke
vastagság

Galaxy

≈ 10 cm
Dicke
vastagság

Fjord

≈ 12 cm
Dicke
vastagság
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Accessoires



Memory Standard Kopfkissen

Hotel Kopfkissen
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Kopfkissen

Die Füllung aus weichen Fasern umfängt zart und 
unterstützt die Halskrümmungen, wobei sie eine 
optimale Stütze der Wirbel sichert. Die natürliche 
Weichheit der Textilien aus Baumwolle ruft ein zartes 
und angenehmes Gefühl bei Hautberührung hervor. 
Waschmöglichkeit bei 30° C.

Párna. A lágy szálakból való töltelék finoman átöleli és 
megtámasztja a nyak görbületeit, biztosítva a csigolyák 
optimális megtámasztását. A test kiegyensúlyozott és 
természetes helyzetben van, ami a teljes lazításhoz 
és az egészséges alváshoz járul hozzá. A pamut 
textíliák természetes puhasága kellemes és gyengéd 
érzetet hoz létre a bőrhöz való érintésnél, és a kiváló 
nedvszívó tulajdonságai gátolják a mikroorganizmusok 
és a baktériák kifejlődését, biztosítva száraz és friss 
környezetet az alvásra.

Ausmaße: ≈ 50/70 cm 
Méret: ≈ 50/70 cm

Der Kern aus Memory Schaum weist ein spezielles 
anatomisches Profil für eine ausgeglichene 
Stütze auf. Zart und komfortabel, passt sich der 
wärmeempfindliche Schaum leicht dem Körper 
an und unterstützt delikat den Kopf und den Hals, 
ohne Spannungspunkte und Druck. Der luxuriöse 
und delikate zur Haut Bezug ist aus hochwertigen 
Textilien „TED-Balance“. 
Waschmöglichkeit bei 30° C.

A memória habból való magnak speciális 
anatómiai profilja van kiegyensúlyozott támaszra. 
A hőmérséklet-érzékeny memória habszivacs 
finom és kényelmes, könnyedén alkalmazkodik 
a testhez és gyengéden megtámasztja a fejet és 
a nyakat, feszültség és nyomás pontok nélkül. A 
luxusos és gyengéd a bőrhöz huzat TED Balance 
kiváló minőségű textíliákból áll.  Lehetőséggel 
mosásra 30° C hőmérsekletnél.

Ausmaße: ≈ 49/32 cm 
Méret: ≈ 49/32 cm

Air circulation Cotton

Cotton ZipperMemory foam



Kopfkissen aus Gänseflaum

Decke aus Gänseflaum
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Gänseflaum

Kopfkissen mit Füllung aus Gänseflaum und - federn 
– sie sind weich, fein und angenehm bei Berührung,
und gemeinsam eingesetzt bilden sie eine stabile
Stütze und Unterstützung. Dieser natürlich belastbare
Stoff deformiert sich nicht mit der Zeit und hält keine
statische Elektrizität zurück. Hochwertige Textilien aus
100% Baumwolle.

Párna liba pehely és toll töltelékkel - puha, finom és  
könnyű, rendkívül gyengéd és kellemes érintésnél, 
egybe használva, stabil támaszt és megtámasztást hoz 
létre. Ez a természetes kitartó anyag nem deformálódik 
idővel és nem tart statikus elektromosságot. A parna 
megőrzi a kellemes térfogatát és a kellemes támaszát 
az idővel. Kiváló minőségű textil 100% pamutból.

Ausmaße: ≈ 50/70 cm 
Méret: ≈ 50/70 cm

Das ist eine außerordentlich luxuriöse mit leichter 
und flaumiger Füllung Decke aus Gänseflaum 
(15%) und - federn (85%) – charakteristisch mit 
ihrer Eigenschaft die Wärme zu isolieren und zu 
behalten; ohne Schwitzen hervorzurufen. Die 
Decke besteht aus einem natürlich belastbaren 
Stoff, der sich mit der Zeit nicht deformiert und 
keine statische Elektrizität zurückhält. 

Rendkívül luxusos paplan liba pehely és toll 
könnyű és puha töltelékével (15%-os liba pehely, 
85%-os liba toll) – jellegzetes a tulajdonságával 
szigetelni és vissatartani a meleget izzadás 
nélkül, a hálószoba még nagyobb komfortjára 
és kényelmére járul hozzá. Természetes kitartó 
anyag, amely nem deformálódik az idővel és nem 
tart statikus elektromosságot. Kiváló minőségű 
textil 100% pamutból. 

Ausmaße: ≈ 150/200; 200/220 cm 
Méret: ≈ 150/200; 200/220 cm

Air circulation Cotton Goose Down

Air circulation Cotton Goose Down



„Sommerdecke“ aus Baumwolle

„Winterdecke“ aus Baumwolle
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Decken

Decke mit zarter Füllung aus Fasern, die ihr Volumen 
behält und die mit der Zeit nicht zusammenschrumpft. 
Sie sichert eine komfortable Wärme, ohne Schwitzen 
und Kleben an Körper. Hochwertige Textilien aus 100% 
Baumwolle.

Nyári  pamut paplan. Könnyű paplan vatta vékony 
rétegével bélelve csak a szükséges meleget biztosítja 
a testnek az év melegebb éjszakai idején.   A szövet  
finom és gyengéd a bőrhöz, a pamut szálak kitűnően 
magukba szívják a fölösleges nedvességet.

Ausmaße: ≈ 150/200; 220/240 cm 
Méret: ≈ 150/200; 220/240 cm

Air circulation

Air circulation

Cotton

Cotton

Decke mit zarter Füllung aus Fasern, die 
ihr Volumen behält und die mit der Zeit 
nicht zusammenschrumpft. Sie sichert eine 
komfortable Wärme, ohne Schwitzen und Kleben 
an Körper.

Téli pamut paplan.
Paplan puha szálás töltelékkel, amely megőrzi 
a térfogatát és nem lapul el idővel. Kényelmes 
meleget biztosít,  izzadás nélkül és nem ragad rá a 
testre. A szövet puha pamut szálakkal gyengéden 
erínti a bőrt.

Ausmaße: ≈ 150/200; 220/240 cm 
Méret: ≈ 150/200; 220/240 cm



Decke für die Matratze aus Baumwolle
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Protektoren

Er ist ein praktisches Produkt, der die Matratze 
vor Verschmutzung und Verschleiß schützt. 
Er verhindert das lästige Durchgleiten der 
Bettwäsche auf der Oberfläche. Er ist leicht 
waschbar und aufstellbar – mit 4 in den 
Ecken greifenden Gummibändern.

Vízálló protektor. Praktikus termék, amely védi 
a matracot bepiszkolódastól és koptatástól. 
Az agynemű bosszantó kicsúszását a 
felületről megkadályozza. Mosásra és 
elrendezésre könnyű – a sarkokban levő 4 
megfogó gumiszalaggal.

Die Decke verleiht einen zusätzlichen 
Komfort der Decke und gleichzeitig schützt 
sie die Matratze vor Verschmutzung und 
Verschleiß. Eine ideelle Lösung zur leichten 
und schnellen Erneuerung der alten Matratze. 
Festes Greifen mit 4 Gummibändern in den 
Ecken, die die Decke gut aufgespannt über 
der Decke halten.

Matrac terítő. Nagyobb kényelmet ad hozzá a 
matrachoz és egyben védi bepiszkolódastól 
és koptatástól.  Ideális megoldás a régi ma-
trac könnyű és gyors frissítésére. Szűk fogás 
a sarkokban levő 4 gumiszalaggal, amely 
feszesen tartja a terítőt a matracon.

Cotton

Undurchlässiger Protektor Classic
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TED–BED EAD will not be responsible for any typographical errors. Please note, that the photos are informative and it is possible that there is a difference between the real material colors and these shown at the 
photos. The producer keeps the right at the time of delivery to make changes in design, construction and product prices.
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Anderungen an der Produktkonstruktion und bei Materialien vorzunehmen.
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fenntartja maganak a jogot a termekek tervezesenek es anyaganak modositasara.

BG
ТЕД БЕД ЕАД не носи отговорност за допуснати правописни и печатни грешки. Използваните снимки са илюстративни и е възможна разлика между реалните цветове на материалите и тези на 
снимките. Производителят си запазва правото да извършва промени по конструкцията и материалите на продуктите.

CR
TED–BED EAD nije odgovoran za pravopisne ili tipografske pogreške. Korištene slike ilustrativne su prirode i moguća je razlika realnih boja materijala i boja prikazanih na slikama. Proizvođač zadržava pravo izmjene 
dizajna, materijala i cijena proizvoda.
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